't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

VERWACHTING:
Aankomende zaterdag 13 november zullen vele kinderen vol
verwachting naar de televisie kijken om sinterklaas weer het land
binnen te zien komen. En zal de goed heiligman ons weer met zijn
aanwezigheid verblijden.
Ik weet nog goed dat ik als kind vol passie zong bij de schoorsteen,
dat ik de winterpeen uit de kelder haalde en deze in mijn schoen
deed voor het oude paard Amerigo. In mij groeide het verlangen
naar de volgende morgen en naar vijf december. Op die vijfde
december was de spanning dan ook bijna niet meer te houden. En
was het bonzen op het raam door piet en het vinden van de pakjes
een grote vreugde.
Het feest van Sinterklaas is er een van uitzien en verlangen, kortom
van verwachting. En dit past heel mooi in de kerkelijke tijd waarin
we dit vieren. Namelijk de Advent. Wat komt van het Latijnse
advenire wat aankomst betekend.
In de advent verwachten we de aankomst van de Heer op twee
manieren. Wij herdenken dat Hij eens gekomen is in onze wereld als
Jezus in de stal van Bethlehem. Maar ook kijken wij vooruit naar
zijn wederkomst aan het eind van de tijd. Op de vier zondagen voor
Kerst bereiden we ons voor. Het karakter van deze vier zondagen in
de lezingen is zowel gericht op de wederkomst als in de komst van
het kindje Jezus.

Vrijdag 12 november 2021

jaargang 55

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Koopmansstraat 4 8111 AP HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:bankrekening NL15RABO01202.02.573
Kerkbijdrage:
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. R.K. parochie Heilig Kruis
o.v.v. administratie Kerkbijdrage Heeten
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_____________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.0572 - 381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
Vicaris,pastoor
06-30162625
G.J. Nijland parochievicaris
06-58882805 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
G. de Bekker,
0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl

Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
__________________________________________________________________
Hulpdiensten:
Huisarts: Voor levensbedreigende situaties na 17.00 u en in de weekends is het
verstandig eerst alarmnummer 112 te bellen, en daarna de huisartsenpraktijk
via tel. 0570 – 501777
Tandarts Heeten, tel. 0572 - 214020
Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl
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Die eerste komst was een uniek moment in de geschiedenis van de
mensheid omdat God toen zich in deze mens werkelijk openbaarde
en met ons het leve deelde. Daarom vieren we het ook als een groot
feest. Namelijk dat onze redder is geboren zoals de engelen dat
verkondigen aan de herders op de velden.
We bereiden ons in de weken voor kerst ook praktisch voor. Door het
plannen bezoekjes van/ aan familie. Maar ook door het huis te
versieren, een adventskrans te branden, een kerstboom op te tuigen
en door inkopen te doen voor het kerstdiner. Zo bereiden we ons voor
op het grote feest. De tijd van Advent wil ons helpen bij onze
voorbereiding.
Want wie verwachten wij in de stal van Bethlehem. Wat betekend de
herdenken van de geboorte voor ons? In de liturgie van de kerk
bereiden we ons de laatste negen dagen voor met woorden uit het
oude testament die de Messias verwachten dit doen we in de: “O
antifonen”. Iedere dag wordt een andere titel van de Messias
genomen om na te denken wie dit kindje in de stal wel niet zal zijn:
Wijsheid, Adonai, Wortel van Isai, Sleutel van David, Dageraad,
Koning van de Volkeren, Emmanuël.
Al deze titels doen ons de vraag stellen: Wie veracht ik deze Kerst?
Een goede voorbereiding naar Kerst gewenst.

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 13/11
Heeten
Zo. 14/11
Nw. Heeten
Za. 13/11
Nw. Heeten
Zo. 14/11
Heeten
Wo. 16/11

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
Geen viering
Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
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Datum
Heeten
Za. 20/11
Heeten
Zo. 21/11

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Parochiekoor

Nw. Heeten
Za. 20/11
Nw. Heeten
Zo. 21/11
Heeten
Wo. 23/11

19.00 u.

Christus Koning, woord- en
communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Eucharistieviering,
Past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de
website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder
het kopje vieringen.
OVERLEDEN
Op vrijdag 29 oktober is op 91-jarige leeftijd overleden Bernard
(Bernardus Johannes) Zwijnenberg. Hij woonde op de Stevenskamp
104 te Heeten. Op donderdag 4 november heeft zijn crermatieviering
plaatsgevonden.
Op dinsdag 2 november is op 81-jarige leeftijd overleden Bets
(Alberta Maria) Hauptmeijer-Ruiter. Zij woonde aan de
Uilenbroekstraat 12 te Heeten.
Op dinsdag 9 november heeft haar crematieviering plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 13 en 14 november:
Geen viering. Misintenties worden gelezen in het weekend van 20 en
21 november
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Woensdag 17 november:
Toos en Bernard Hiethaar en overl. fam.; Ouders KakkenbergHannink en overl. familie.
In het weekend van 20 en 21 november:
Johan en Herman Lubbers; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Gerdina
Klein Koerkamp-Heethaar; Antoon Tibben en fam.; Bertus Alferink;
Herman Oosterhuis en fam.; Jan en Tonny Groote WolthaarOvermars; Geert Voorhorst; Willem Reimert; Overl. fam. GrondhuisWevers; Minie Zennipman-Kakkenberg; Marietje Hazelhekke-Kruit;
Dorien van den Berg-Huis in ’t Veld; Bernard Schoorlemmer en
overl. fam.; Bernard Zwijnenberg; Bets Hauptmeijer-Ruiter.
Woensdag 24 november:
Geen misintenties
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, zowel op de
zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor opgegeven zijn
verschuiven naar een weekend later. Heeft u misintenties opgegeven
voor deze weekenden en dit liever in een ander weekend zien, dan
kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233.
Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering
waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat.
MISINTENTIES VOOR KERST
De kerstdagen komen al weer in zicht. Wil u een mis laten lezen met
de Kerstdagen en oud en nieuw dan kunnen deze aangeleverd worden
t.m. zondag 19 december. De vieringen met de Kerst zijn al volgt,
Kerstavond om 19.00 uur, 1e Kerstdag om 09.00 uur en 2e Kerstdag
om 09.00 u.
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KOSTER
Datum
Zo. 21/11
Za. 27/11
Za. 4/12
Wo. 8/12
Za. 11/12
Za. 18/12
Vr. 24/12
Za. 25/12
Za. 25/12
Zo. 26/12
Vr. 31/12

Tijd
09.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
17.30 u.
19.00 u.
09.00 u.
11.00 u.
09.00 u.
19.00 u.

Koster
T. Nijmeijer
A. Rekveld
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld en T. Nijmeijer
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld
T. Nijmeijer

PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur
dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs.
Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig
doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier
in te vullen.
Naam
Adres
Telefoon
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 22/11
Do. 25/11

09.30 u. Werkgroep kerkversiering
19.30 u. Locatie overleg

K
P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 15 november groep 3
Woensdag 15 december groep 4
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KOPERPOETSEN
Beste koperpoets(t)ers, allen heel veel dank voor de geweldige hulp
die wij kregen bij het poetsen van al het koper in onze kerk. Alles
staat er weer blinkend bij.
De kosters
GEACHTE PAROCHIANEN
Net als andere parochies in ons land zien we
ook in onze parochie de laatste decennia een
steeds verdergaande ontkerkelijking. Deze
ontwikkeling dwingt ons tot het anders
organiseren van het pastoraat en de pastorale
zorg in onze parochie Heilig Kruis. Immers, we zullen met steeds
minder pastores, betrokken parochianen, vrijwilligers en financiële
middelen moeten zorgen dat we als (kleinere) geloofsgemeenschap
ruimte en mogelijkheden blijven bieden voor het samen beleven en
vieren van ons katholieke geloof.
Om die reden hebben het pastoraal team en het parochiebestuur
gewerkt aan een toekomstvisie waarin rekening is gehouden met
deze ontwikkelingen. Er zijn ingrijpende stappen de komende jaren
nodig in onze parochie. In onze parochie Heilig Kruis zal de basiliek
van de Heilige Kruisverheffing de parochiekerk worden voor alle
parochianen van de parochie. De overige zeven kerken in de
parochie zullen in deze visie op den duur aan de goddelijke eredienst
worden onttrokken en dus geen liturgische functie meer behouden.
Ook voor de basiliek van de H. Kruisverheffing zal er het nodige
veranderen. Zij zal de komende jaren steeds meer de kerk voor de
hele parochie worden. Dat heeft invloed op de vieringen, de
werkgroepen, de koren etc.
Graag willen wij u als parochianen van de geloofsgemeenschap
Heeten uitnodigen voor een bijeenkomst om met u over de toekomst
van onze parochie van gedachten te wisselen en u nader te
informeren over het proces.
De bijeenkomst voor de parochianen van de geloofsgemeenschap
Heeten wordt gehouden op:
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Wanneer
: 24 november
Tijdstip
: 20.00 u., 19.45 u. inloop met koffie
Waar
: in de kerk
Wij hopen vele parochianen op deze belangrijke avond voor onze
parochie te mogen verwelkomen.
Parochie bestuur en pastoraal team Heilig Kruis

VERENIGINGSNIEUWS
INTOCHT SINTERKLAAS ZONDAG 14 NOVEMBER
Gelukkig brengt Sinterklaas dit jaar weer een bezoek aan Heeten. Om
ongeveer 13.30 u. vertrek de Sint vanaf Elders Metaal via de
Dorpsstraat richting de sporthal. Bij slecht weer komt de Sint alleen
naar de sporthal. Bij binnenkomst is er een verplichte Corona check
app controle voor iedereen van 13 jaar en ouder. We hopen er weer
een mooi feest van te maken! Mocht je nog geïnteresseerd zijn in een
huisbezoek van Sint of een bezoekje van de pietenexpress wees er
snel bij! nieknikamp@gmail.com www.sinterklaasheeten.nl Tot dan
NIEUWBOUW STEVENSKAMP
Dat de nieuwbouw van Stevenskamp inmiddels van start is gegaan,
zal je niet zijn ontgaan. Wel is het waarschijnlijk lastig om een beeld
te krijgen van hoe het nieuwe Stevenskamp er uit zal gaan zien.
Daarom nemen we je in bijgaande flyer graag mee in onze plannen.
Naast het pand wordt ook de tuin van ZGR Stevenskamp volledig
vernieuwd. Nu al is de tuin een geliefde plek voor alle Heetenaren.
En om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, nodigen
we je uit om mee te denken. Op de achterzijde van de flyer lees je
hoe.
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BERICHT VAN DE ONDERLINGE
BEGRAFENISVERENIGING HEETEN W.A.

Balans per 30 -06- 2021

bedragen in hele euro's

Activa

Passiva
€

Bank, rekening-courant
Bank, bedrijfsspaarrekening

€

Eigen
1594 vermogen
32000 Te betalen posten

32813
781

33594

33594

Toelichting op de balans per 30-62021
Vermogen per 1 juli 2020
Voordelig resultaat 2020/2021

€
31046
1767

Vermogen per 30 juni 2021

32813
(boekjaar 1-7-2020 t.m. 30-62021)

Exploitatierekening 2020/2021
€
Baten
Contributies
Bankrente

Lasten
18498 Lijkvervoer
3 Opbaren
Koeling
Laatste zorg
Administratiekosten
Bankkosten
Vergaderkosten
Bestuurskosten
Voordelig resultaat 2020/2021

Totaal

18501

€
5593
3509
5391
1818
166
228
29
0
1767
18501
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De contributie van afgelopen jaar, € 30,- per gezin per jaar wordt het
komende jaar niet veranderd. U kunt de contributie overmaken naar
rekeningnr. NL49RABO0120209721 t.n.v. “Begrafenisvereniging
Heeten”. Een automatische incasso wordt op prijs gesteld.
Nieuwe leden blijven welkom
Het lidmaatschap geldt voor het oudste lid van het gezin, daarmee is
het hele gezin verzekerd. t.m 40 jaar 1 x de meest recent vastgestelde
jaarcontributie, elk jaar komt er een contributie bij t.m 50 jaar 10 x
de meest recent vastgestelde jaarcontributie
Personen boven de 50 jaar kunnen geen lid meer worden.
Wat verzekeren wij:
1.
Laatste zorg verlenen
2.
Lijkvervoer door heel Nederland.
3.
Koeling
4.
Huur aula
5.
Kosten van opbaren
6.
Gids zorgzame nazor
Algemene ledenvergadering
Hierbij nodigen wij de leden onder voorbehoud uit voor de algemene
ledenvergadering op dinsdag 16 november 2021 om 19.30 u. in het
KulturhusTrefpunt
Agenda voor de vergadering:
• Opening
• Notulen jaarvergadering 24 november 2020
• Financieel verslag boekjaar 2020/2021
• Verslag kascontrolecommissie.
• Contributie verantwoording
• Benoeming kascontrolecommissie
• Rondvraag
• Sluiting
AANDACHT AANDACHT AANDACHT
Bent u in 2021 verhuisd? Wilt U dan uw oude adres en uw nieuwe
adres
even
doorgeven?
U
kunt
dit
mailen
naar
ajvloedgraven@gmail.com. Of sturen naar J. Vloedgraven
Koopmansstraat 3. Alvast heel erg bedankt. Met vriendelijke groet,
Jolande Vloedgraven, secretaresse Begrafenisvereniging WA
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OVERIG NIEUWS
NIEUWSBERICHT MEDISCH CENTRUM HEETEN
GRIEP- EN PNEUMOKOKKENVACCINATIE
17 november staat de jaarlijkse griepvaccinatie gepland. Indien u in
aanmerking komt voor de griepvaccinatie ontvangt u hiervoor een
oproep. Mensen van 69 tot en met 73 jaar (geboren vanaf 1-1-1948
tot en met 31-12-1952) ontvangen een uitnodiging voor een
pneumokokkenprik.
HET LAATSTE CORONA NIEUWS
Bescherming na vaccinatie. Steeds meer Nederlanders zijn
tenminste 1 keer gevaccineerd. Voor iedereen geldt: u bent pas 2
weken ná de tweede vaccinatie goed beschermd. Maar let op: ook
twee vaccinaties geven geen 100% bescherming (van welk merk dan
ook). En ook al wordt u zelf niet ziek, u kunt het virus toch
doorgeven als u gevaccineerd bent.
Blijf voorzichtig!
Het is dus heel belangrijk dat we ons aan de basisregels blijven
houden:
• was vaak uw handen
• blijf thuis en laat u testen als u klachten heeft die op Corona
kunnen wijzen, óok als u twee keer gevaccineerd bent
• nies en hoest in uw elleboog
Afspraak
Wilt u een afspraak bij de huisarts maken, maar u heeft klachten die
op Corona kunnen wijzen? Laat u dan eerst testen bij de GGD.
Mondkapje
Op het gewone spreekuur hoeft u geen mondkapje te dragen. Wij
dragen wél een mondkapje als we geen 1,5 meter afstand tot u
kunnen houden.
Digitaal delen van uw medische gegevens Deventer Ziekenhuis
U heeft bij het Deventer Ziekenhuis een digitaal medische dossier.
Uw huisarts heeft via een beveiligde webportaal inzage in onderdelen
van uw medisch dossier, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt.
Volgens de laatste wet- en regelgeving mag uw huisarts en andere
zorgverleners buiten het Deventer Ziekenhuis, uw medische
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gegevens alleen inzien met uw toestemming. Eind 2021 wordt er
alleen inzage gegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Waarom toestemming geven?
Voor uw huisarts en andere zorgverleners buiten het Deventer
Ziekenhuis is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen
kijken. Dan kunnen ze u beter behandelen. Soms komt u bij een
onbekende zorgverlener buiten Het Deventer Ziekenhuis.
Bijvoorbeeld bij een andere huisarts op de huisartsenpost. Met de
juiste informatie over u, kunnen zij de juiste zorg geven: snel, goed
en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.
Hoe geef ik toestemming?
Vindt u het belangrijk dat uw huisarts deze gegevens kan inzien?
Geef dan toestemming om uw medische gegevens uit te wisselen. Dat
kan online via www.dz.nl/mijndz
Mijn Gezondheid.net
Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met MijnGezondheid!
Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week
online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek. Zo kunt u
bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen
of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?
Voor meer informatie kijk op www.mijngezondheid.net
OPROEP
De Energie Coöperatie Endona heeft bepaald dat een deel van de
opbrengst van het Energiepark Heeten (EPH) terugstroomt naar de
gemeenschap. Hiervoor is het Endona Maatschappelijks Fonds
opgericht. Dit wordt naast een deel van de opbrengst gevuld met
vergoedingen die het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, ontvangt
voor het geven van presentaties aan derden. Een fonds wat in Heeten
dorp en buitengebied initiatieven ondersteunt ten algemeen nut, of
groep personen. Graag roepen we initiatieven op om zich vóór 23
november 2021 aan te melden om in aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage. Dit kan door een mail te sturen naar
participeren.eph@endona.nl Waar dient een initiatief aan te voldoen:
• In Heeten dorp en/of buitengebied (Postcode 8111)
• Ten algemeen nut, of groep personen
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• Aanvrager is stichting of vereniging
• Gewenst bedrag is minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,• Verantwoording van besteding aan bestuur
Hulp nodig bij het indienen van een initiatief? Neem dan contact op
met Loeck Tomassen 0572-794 525 of email loeck@endona.nl.
HONDENPOEP

De vorige week heeft een persoon hondenpoep op onze
oprit gegooid, deze persoon heeft zijn excuus aangeboden.
In de nacht van 31 oktober heeft alweer iemand
hondenpoep voor onze voordeur gegooid, ik zou heel graag
in gesprek willen met die persoon. Met een vriendelijke
groet, Cathy en Willem Groot Zwaaftink, Nieënhof 1
8111CB Heeten, 06-21648370.
HEETEN KLASSIEK
Op zaterdag 20 november pakt Heeten Klassiek de
draad weer op met het duo Costanzi-Weerstra, op hobo
en piano. Dit kamermuziekduo bestaat uit twee
getalenteerde musici: Matteo Costanzi (hobo) en
Erwin Rommert Weerstra (piano). Zij spelen sinds
2015 samen, geven regelmatig concerten en hebben inmiddels een
uitgebreid repertoire. Ze brengen in Heeten een prachtig programma
met werken van Saint-Saëns, Dowland, Grainger, Fauré, Schubert,
Daelli, Chopin en Hummel.
Locatie: KulturhusTrefpunt Heeten.
Entree: tot 18 jaar € 5,00 en volwassenen € 12,50, inclusief een
drankje.
Inloop: vanaf 19.30 u., aanvang concert 20.15 u.
Organisatie:
Heerensociëteit
Salahom
Heeten
i.s.m.
KulturhusTrefpunt. Na afloop van het concert is er een nazit in het
KulturhusTrefpunt.
DUBBELKWARTET G-GROOT
Dubbelkwartet G-Groot terug van even weggeweest. Dubbelkwartet
G Groot bestaat uit acht zangers en zangeressen, uit Vroomshoop en
Heeten.
Twee
jaar
geleden
heeft
G-Groot
een
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zondagmiddagconcertje mogen verzorgen in de kerk van Heeten. Dit
was een groot succes! Daarom komt G-Groot nogmaals voor u
optreden, en wel op zondagmiddag 21 november van 15.00 tot
ongeveer 16.00 u. November is de maand van het gedenken. Daarom
zal het Stabat Mater van Joseph Rheinberger ten gehore worden
gebracht, naast een aantal andere licht klassieke zangstukken. Dit
alles natuurlijk onder de bezielende muzikale leiding van dirigent
Caspar Rodijk. Vrije entree, met na afloop een vrije gift.
Wanneer: zondagmiddag 21 november
Waar: R K Kerk Heeten
Aanvang: 15.00 u. Heel graag tot dan,
Hartelijke groet, G-Groot
SPORTHAL HEETEN
Vind jij het leuk om onder de mensen te zijn?
Kom ons dan helpen! We zijn op zoek naar:
• Gastheer/vrouw bij de fitness
• Tuinman/vrouw
• Barmedewerker/ster
• Schoonmaker/ster
Meld je aan via sporthalheeten@hotmail.com of loop gewoon een
keer binnen. Je krijgt er gezelligheid en een leuke
vrijwilligersvergoeding voor terug!

SPORTNIEUWS
VOLLEYBAL
Tijd Team thuis
Vrijdag 12 november
19:30 Heeten Sportief DR 2
21:00 HSC DS 1
21:00 Dash HR 1
21:15 SV Nieuw Heeten HR 1
Zaterdag 13 november
14:30 Avior MA 3
15:00 Dros-Alterno DS 10

Team uit

Plaats

Volleybal Voorst DR 1
Heeten Sportief DS 1
Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 2

Heeten
Hierden
Vorden
Nieuw Heeten

Heeten Sportief MA 1
Heeten Sportief DS 2

Deventer
Apeldoorn
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15:00 Hooiberg MB 1
Woensdag 17 november
21:15 Heeten Sportief DR 1
Vrijdag 19 november
20:15 Heeten Sportief HR 3
20:15 Heeten Sportief HR 2
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:30 Heeten Sportief DR 3
21:30 Heeten Sportief DR 4
Zaterdag 20 november
09:00 Heeten Sportief N2 1
09:00 Heeten Sportief N5 1
09:00 Heeten Sportief N5 2
09:30 Heeten Sportief N3 1
09:30 Voorwaarts N3 3
09:30 Heeten Sportief N4 1
10:00 Hooiberg N4 1
10:30 Voorwaarts N3 2
11:00 Heeten Sportief N4 1
11:00 Voorwaarts N5 4
11:00 Voorwaarts N5 3
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MA 1
16:30 Heeten Sportief MB 1
Maandag 22 november
20:30 De Hoven DR 1
20:45 Heeten Sportief DR 4
21:00 Avior DR 7
21:00 sv Welsum HR 1
21:15 Bruvoc HR 1
Woensdag 24 november
20:45 Volleybal Voorst DR 1
20:45 Hooiberg DR 2
21:15 sv Twello HR 1
Donderdag 25 november
19:00 Voorwaarts DS 6
Vrijdag 26 november
21:15 SV Nieuw Heeten HR 1

Heeten Sportief MB 1

Olst

De Hoven DR 1

Heeten

SV Nieuw Heeten HR 1
sv Welsum HR 1
Avior DS 3
S.C. GORSSEL DR 1
Epse DR 1

Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten

Voorwaarts N3 4
Vocluma N5 1
Voorwaarts N5 1
Vocluma N3 1
Heeten Sportief N2 1
Avior N4 1
Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N3 1
Avior N4 2
Heeten Sportief N5 1
Heeten Sportief N5 2
Avior DS 10
Vocluma MA 1
SVH VC MB 1

Deventer
Mariënheem
Heeten
Mariënheem
Deventer
Heino
Heino
Mariënheem
Heino
Mariënheem
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten

Heeten Sportief DR 2
RVO DR 1
Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 1

Zutphen
Heeten
Deventer
Welsum
Brummen

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief DR 4
Heeten Sportief HR 2

Voorst gem.
Olst
Twello

Heeten Sportief DS 2

Twello

Heeten Sportief HR 4

Nieuw Heeten

HANDBAL
Voor een overzicht van de te spelen handbalwedstrijden verwijzen
wij u naar www.handbal.nl of de handbal app.
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INSTUIFMIDDAG
Hallo jongens en meisjes van groep 1,2 en 3, vind je het leuk om
lekker te bewegen en handbalspelletjes te doen? Kom dan
woensdagmiddag 17 november naar de instuifmiddag in de sporthal.
Van 13.30 tot 15.00 u. laten wij je kennis maken met de
handbalspelletjes. Deelname is gratis en opgeven vooraf is niet nodig.
Kom dus samen met jouw vriendjes en vriendinnetjes naar de
sporthal voor een leuke middag. Neem dan jouw gymkleren en
gymschoenen mee.
Mochten er nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden
met Rianne Tijs – Slinkman (rianneslinkman@hotmail.com). Tot
woensdag 17 november!
Sportieve groet, Handbalvereniging Plus Severijn Heeten
SPECULAASACTIE HANDBAL HEETEN
Dit jaar organiseert Handbalvereniging Plus Severijn weer een
speculaasactie in samenwerking met bakkerij Bosgoed! Wij komen
op zaterdag 27 november bij u aan de deur, tussen 09.00 en 16.00 u.
Mocht u overheerlijke speculaas van Bosgoed willen kopen, dan kunt
u hiermee rekening houden. We hebben de speculazen direct bij ons
en ze kosten € 5,00 per stuk. Graag contant betalen of via de QRcode. Hartelijk groeten,
Speculaascommissie Handbalvereniging Plus Severijn Heeten
VOETBAL
Ook dit jaar verkoopt SV Heeten weer mooie kerstbomen, op
zaterdagmorgen 4 december staan we weer vanaf 08.30 u. op het
Dorpsplein.
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
26 november
2
10 december
2
24 december
3

Kopij inleveren
zondagavond
21 november
5 december
19 december
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